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Tilpuma noteikšanas precizitātes pārbaudes 
pamatprincips
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Esošā prakse:



Mērķi no 2019. gada:



Lēmumprojekti

Lēmumprojekti:
1.1. Atbalstīt darba grupas piedāvātos apaļo kokmateriālu grupveida tilpuma noteikšanas 
pamatprincipus tālākai LVS aktualizēšanai un kokmateriālu uzmērīšanas procedūru izstrādei, 
ņemot vērā arī mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanas prognozes:

1.1.1. Apstiprināt 6 soļu principu grupveida tilpuma noteikšanai: krautnes platuma, 
garuma, augstuma noteikšana, kraujmēra tilpuma aprēķins, tilpīguma koeficienta 
noteikšana un kokmateriālu tilpuma aprēķins;
1.1.2. Apaļo kokmateriālu tilpuma aprēķināšanai izmantot šādus (atsekojamus) datus: 
noteikto krautnes platumu, garumu, augstumu un tilpīguma koeficientu;



Precizitātes pārbaudes rezultāti
(Individuālā uzmērīšanas automatizētā režīmā)
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ĢENERĀLKOPA

PARAUGKOPA

KONTROLE

MĒRĶI

• Pārstrādes vieta
• Uzmērīšanas 

paņēmiens
• Suga

• Individuālu 
uzmērīts tilpums ar 
1 m soli 
(PROCEDŪRA)

• Vidējā novirze  +/-3%
• Standartnovirze  7%

• Iepriekšējā perioda 
standartnovirze

• LVS 82:2003 
standartkļūda



Dati 
kontrolmērnieka

plaukstdators

Dati uzmērīšanas 
līnija

27 līniju dati27 līniju dati **



21.Februārī VKP un 
23.martā P&P kā arī 
11.aprīlī individuāli 
izsūtītie precizitātes 

rezultāti nav izmantojami!  

No 2,2% - 4,9%



Piedāvājums:

Metodikas 
audits

Rezultātu 
audits

2018. g. I 
puses 

rezultātu 
ziņojuma 

pārnešana uz 
š.g. oktobra 

sākumu



Dati – «KM» 
plaukstdators
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izpilddirektoram
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vietas IS 
sistēmā
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Dati iesūtīti 
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LATVIA IS 
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Dati tiek 
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VKP VKP+ uzņēmumiAtgriezeniskā saite



Pārstrādes 
vieta

Tievgalis + 
VMF raukums

Suga1

Suga2

…

Viduscaurmērs

Suga1

Suga2

…

Sekciju tipa

Suga1

Suga2

…

Šādi 
vienojāmies 

rēķināt 
precizitāti, 

bet…



Tievgalis + VMF raukums

Tievgalis + raukums

Sadalās pa sugām

Tievgalis + raukums 
0,75 cm/m Tievgalis + raukums …

Tievgalis un LL tabulas

Tievgalis un GOST tabulas

Tievgalis un citas tabulas

Privātie mežiValsts un privātie meži

Sadalās pa sugām



Precizitātes pārbaudes rezultāti izmantojot dažādus 
raukuma rādītājus

Tilpuma novirze

Raukumu rādītājs Priede, % Egle, %

VMF raukums pret 0.75 no -4.07 
līdz -0.27

no -7.12 
līdz -4.84

VMF raukums pret projekta raukumu no -0.08 
līdz 1.74

no -6.76 
līdz 0.46



Lēmumprojekti:
Dati un to apstrāde precizitātes vadīšanai:

- līdz 01.08.2018. kopīgi Jānim Magazniekam (VKP) un Jānim Buļam (VMF LATVIA), 
sadarbībā ar Mārtiņu Gaigalu (LKUUV papiNet projekts) izstrādāt procedūru (metodiku) (datu 
struktūra, plūsma, filtrēšana, apstrāde, atbildības, termiņi u.c.) apaļo kokmateriālu individuālai 
(automatizētai) tilpuma noteikšanas precizitātes vadībai 

- Jānim Magazniekam (VKP) līdz nākošā ziņojuma par precizitāti sagatavošanai VKP, ar 
VMF LATVIA atbalstu nodrošināt: minētās metodikas recenziju no Norvēģijas vai Zviedrijas 
kokmateriālu uzskaites organizācijas precizitātes aprēķiniem izmantojamo failu un algoritmu 
auditu LLU Meža fakultātē

- Jānim Buļam (VMF LATVIA) un Mārtiņam Gaigalam (LKUUV papiNet projekts), 2018. un 
2019. gadā īstenojot attīstības projektus datu plūsmas sakārtošanai apaļo kokmateriālu tilpuma 
noteikšanas vajadzībām, nodrošināt ticamu, saprotamu un pārskatāmu datu plūsmu arī 
kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes vadīšanai

- Mārtiņam Gaigalam (LKUUV papiNet projekts) kopīgi ar Jāni Magaznieku (VKP) līdz 
2019.gada 30.jūnijam nodrošināt IS atbalsta rīka izveidi un ieviešanu jaunajā datu centrā 
kokmateriālu tilpuma noteikšanas precizitātes vadīšanas automatizācijai un atbalstam


